Informações Atualizadas do Coronavírus
29 de março de 2020

Cinco Passos para Iniciar o Ensino à Distância
nas Escolas Públicas do Condado de Broward
Encontra-se abaixo uma lista de passos que você e seu filho devem tomar para começar a
aprendizagem à distância a partir da semana de 30 de março.

1.

2.

3.

Como faço para ir à escola?
Vá para sso.browardschools.com.

Como posso entrar na escola?
Inicie a sessão com o número de estudante e a senha/PIN para acessar o seu Clever
LaunchPad personalizado. Cada aluno tem um painel diferente conforme o seu nível
escolar. Veja abaixo uma amostra. Para alunos mais jovens ou com dificuldades, os
pais/responsáveis devem ajudar a fazer o login com as informações do aluno.

3. Como faço para ir à aula?
Clique na imagem de Canvas delineada em vermelho acima.
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4.

5.

Como posso entrar na aula?
Use o botão "Courses" na barra de navegação azul na margem esquerda para
acessar seus cursos. Ou você pode clicar na placa de Canvas para entrar no seu
curso de Canvas.

5. Como posso me comunicar com meu(s) professor(es)?
Leia as mensagens do professor na parte superior da
página inicial do seu curso de Canvas e, em seguida,
procure as suas tarefas abaixo. Se o seu professor criou o
seu trabalho em Módulos, clique no link de Módulos no
lado esquerdo da navegação do curso para começar a
ver as suas unidades de estudo.
Seu professor pode estar fornecendo videoconferência
ao vivo, vídeos pré-gravados e mensagens pelo Canvas.
Cada professor dará instruções específicas sobre como
ele se comunicará com você e seu filho.
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Enquanto o seu filho aprende à distância, ele pode não estar no computador o
dia todo. Os alunos precisam fazer login todos os dias para receber suas tarefas
e instruções de seus professores. Algumas das tarefas podem e serão feitas
on-line. No entanto, algumas serão concluídas off-line e, em seguida, enviadas
para o curso Canvas para serem avaliadas. Os alunos podem ser solicitados a
participar de um webinar ao vivo ou assistir a um vídeo on-line para receber as
instruções necessárias. Esses webinars e vídeos vão variar em duração. Como
sempre, tente dar ao seu filho o máximo de apoio possível para ajudá-lo a ter
sucesso em seu trabalho escolar. Por favor, sinta-se à vontade para enviar um
e-mail ao(s) professor(es) do(s) seu(s) filho(s) com qualquer dúvida ou
preocupação sobre o ensino à distância.
Se seu filho não tiver nenhum curso no Canvas ou nenhum anúncio nos cursos
de Canvas na segunda-feira, 30 de março, acesse
browardschools.com/learningnevercloses. Há várias atividades por nível
escolar em que os alunos podem participar enquanto o professor publica seus
cursos e os disponibiliza. Se ainda não houver informações na terça-feira, 31 de
março, envie um e-mail ou ligue para a administração de sua escola.

Para obter mais informações e atualizações, acesse a página
browardschools.com/coronavirus.
Observe que as informações são atualizadas continuamente e forneceremos as
atualizações mais recentes logo que possível.
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O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida, proíbe qualquer política ou procedimento que resulte em discriminação com base em idade, cor, deficiência, identidade de gênero, expressão de gênero, informação genética,
estado civil, nacionalidade, raça, religião, sexo ou orientação sexual. O Conselho Escolar também oferece igualdade de acesso aos Escoteiros e outros grupos designados de jovens. Os indivíduos que desejam registrar queixa de
discriminação e/ou de assédio podem ligar para o Diretor de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department e o Coordenador de Equidade/Coordenador de Title IX do Distrito pelo telefone 754-321-2150, ou através
de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. Os indivíduos com deficiências que estão solicitando adaptações nos termos da lei American with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA) podem ligar para Equal Educational
Opportunities/ADA Compliance Department pelo telefone 754-321-2150, ou através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. browardschools.com
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